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I. rész 
 

A digitális fotográfia számtalan előnye általánosan elterjedté tette a fényképezés mű-
faját, bárki számára elérhető áron kínálja egyszerű és gyors megoldásait. A képrögzítés, 
képfeldolgozás és a képek nyomtatásának eszköze manapság már a széles tömegek ke-
zében van, soha nem látott mennyiségű fotó születik és forog közkézen, nyomtatott 
vagy digitális formában, nap mint nap. Annak ellenére, hogy mára már szinte minden 
családban fellelhető valamilyen digitális fényképezőgép, roppant ritkán jut eszébe a 
fényképezőgép tulajdonosának, hogy a csillagos ég felé fordítsa masináját, és megpró-
báljon vele megörökíteni valamit is az éjszakai égbolt csodáiból. 

Az utóbbi évtizedben világszinten jelentősen megnőtt az asztrofotográfiával fogla-
kozó amatőr fotósok száma, kiadványok, fórumok, weboldalak, közösségek foglalkoz-
nak a témával, versenyek és kiállítások sokasága díjazza tevékenységüket, és a médiában 
is szerepet kapnak eredményeik. Az amatőr csillagász mozgalmakban alapvető fontos-
ságú dokumentálni megfigyeléseinket, ebben az asztrofotográfia kiemelt jelentőséggel 
bír. Közismert tény: az üstökösök felfedezése és követése-dokumentálása ma már rész-
ben amatőr „kiváltság‖, az újonnan felfedezett üstökösök jelentős része amatőr 
asztrofotósok nevét viseli, de ugyanez a helyzet az aszteroidákkal, kisbolygókkal is. Az 
amatőr asztrofotós munka jelentősen hozzájárult a csillagászat fejlődéséhez, munkájuk 
bővítette a galaxisok szerkezetéről szerzett tudásunkat, gyarapította a csillagködök ösz-
szetételére vonatkozó ismereteinket, jelentős eredményeket ért el a Naprendszer égites-
teinek kutatásában és folyamatos megfigyelésében. 

Jelen írásomban szeretném népszerűsíteni az asztrofotográfia műfaját, hogy vidé-
künk is felzárkózhasson ehhez a mozgalomhoz. Röviden felvázolom, mi minden tarto-
zik ebbe a kategóriába, milyen válfajai vannak, a továbbiakban pedig szeretném részle-
tezni az egyes nagyobb fejezeteket, hogy fogalmat alkothassanak az érdeklődők az 
asztrofotózás mibenlétéről. Elsősorban szeretném eloszlatni a műfaj köré szövődött mí-
toszt és nimbuszt, megmutatva, hogy manapság bárki művelheti ezt a csodálatosan szép 
és izgalmas képalkotási eljárást, ami egykoron csakis a csillagászok kiváltsága volt. 

Az asztrofotográfia egy gyűjtőfogalom, melynek ernyője alá többféle képalkotási el-
járás tartozik. Az elkövetkezőkben ezeket szeretném áttekinteni, anélkül, hogy a külön-
féle eljárások technikai részleteibe belebonyolódnánk. A módszerek részletezése utóla-

                                                           
* A cikkben szereplő fényképek nagyobb méretben megtekinthetőek a http://goo.gl/4zuRJ4 linken. 



2014-2015/2 9 
 

 

 

gos írásaim tárgyát képezi. Mivel az asztrofotózás viszonylag fiatal technika, ugyanakkor 
egyre népszerűbb műfaj világszerte, az egyik legjobb forrásanyaga különféle internetes 
portálokon található meg. Ezekre mindig utalni fogok a szövegben, ugyanakkor a kü-
lönféle megnevezéseket angolul is fogom ismertetni. 

Asztrotájkép (nightscape, starscape, landscape astrophotography) 

Az asztrotájkép az asztrofotó legegyszerűbb formája, mégis talán a legmegnyerőbb 
és ezért a legnépszerűbb fajtája. Akárcsak a nappali tájkép-fotók esetében, itt is fontos, 
hogy jellegzetes, reprezentatív, különös szépségű, szimbolikus erővel bíró vagy csak 
közkedvelt tájakat örökítsünk meg, ugyanakkor az asztrotájkép a táj felett pompázó éj-
szakai égboltot is célba veszi. Az asztrotájkép sokkal pontosabban visszaadja a készítése 
pillanatát, mint a nappali tájképek, mivel az éjszakai égbolton megjelenő csillagok, csil-
lagképek, bolygók, vagy más égitestek illetve égi események (üstökösök, fogyatkozások, 
együttállások, műholdak stb.) percre pontosan behatárolják és jelzik a készítés pillanatát 
és körülményeit. Az asztrotájkép ugyanolyan hangsúllyal mesél a tájról, mint a felette le-
vő csillagokról, ugyanakkor a kettőt igyekszik összekötni, közös elemek, hasonló for-
mák, egyéb utalások által, így a környezetünknek olyan arcát mutatja meg, amelyet a leg-
több ember soha nem látott. 

 
 

 

Hadak útja Gyilkostó  

Asztrotájképet szinte bármilyen digitális fényképezőgéppel készíthetünk, és pár egy-
szerű kiegészítőn kívül nincs is szükségünk egyéb drága felszerelésre, ezért ez a műfaj az 
asztrofotózás legolcsóbb válfaja. Ez nem azt jelenti, hogy az eredmény is kevésbé érté-
kes lenne. Asztrofotózás iránt érdeklődőknek ez az első ajánlott lépés, mivel viszonylag 
egyszerű eszközökkel és módszerekkel gyorsan lehet szép eredményeket elérni. 

Ezen műfaj keretén belül említésre méltó a csillagíveket ábrázoló asztrotájkép válfa-
ja – az angol terminológia startrails néven 
említi. Hosszú ideig exponált képeken a 
csillagok égbolton történő látszólagos el-
mozdulása csíkokat hagy a fényérzékeny 
felületen, amelyek párhuzamosan futó 
ívekként jelentkeznek a fotón. A csillag-
ívek érdekes formákat rajzolnak ki az 
asztrotájkép égboltján, melyek fontos és 
hangsúlyos képalkotó elemként jelennek 
meg a fotón, ugyanakkor szépen szimbo-
lizálják az idő múlását. 
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A panoráma készítése egy másik gyakran használt technika az asztrotájképek fotózá-
sa során, amikor a táj egyes részleteit sorra lefotózzuk, majd a képeket panoramikus ki-
vetítésben egyesítjük. Az így nyert fotó sokkal nagyobb látószöggel rendelkezik, mint a 
fényképezőgépünk objektívje, sokkal több tájelemet és jóval nagyobb égbolt részt fog 
tartalmazni, ami növeli a kép látványosságát. A panoráma speciális válfaja a gömbpano-
ráma, melyet körkörösen lefotózott tájképek összefűzésével hozunk létre. Helyesen 
megválasztott látószöggel elérhetjük, hogy a képen a teljes égbolt megjelenjen kör alak-
ban, ezt angolul „all sky panorama‖, vagy „all around panorama‖ néven találjuk meg. A 
gömbpanorámához készített fénykép-kockáinkat speciális programokkal összefűzhetjük 
egy virtuális panorámába, amely ugyan nem nyomtatható ki, de nagyon látványos digitá-
lis fotóként szépen bemutat egy teljes éjszakai helyszínt. 

Az asztrotájkép legmagasabb szintű szakmai fóruma a világon jelenleg a The World 
At Night internetes portál – amit a TWAN betűszóval jelölnek, így ismeri a szakma. 
Megálmodója, alapítója és üzemeltetője, Babak Tafreshi 2010-ben Lennart Nilsson-díjat 
kapott munkássága elismeréseként. Abban az évben a tudományos fotózás Nobel-díját 
megosztva ítélték oda a TWAN jelenségnek, a másik díjazott a Cassini űrszonda által 
szolgáltatott Szaturnusz fotók feldolgozásáért és publikálásáért Caroline Porco volt. Ez 
is mutatja, milyen szinten értékeli a fotós szakma az asztrotájkép műfaját. A TWAN 
weboldala a www.twanight.org címen érhető el, mindenkinek ajánlott, aki 
asztrotájképek fotózásával foglalkozik. 

Mély-ég asztrofotó (deep sky astrophotography) 

A mély-ég asztrofotó mindig éjszakai égi objektumokat ábrázol: csillagokat, csillag-
halmazokat, csillagködöket, galaxisokat, földi elemek nélkül. 

  

Andromeda Galaxy M42-Orion Nebula 

Az asztrofotó kifejezés hallatán legtöbben erre a műfajra gondolnak és rögtön utána 
is teszik a Hubble űrtávcső nevét. Ebből annyi igaz, hogy a mély-ég fotók távcsővel 
vagy teleobjektívvel készülnek, vagyis olyan optikai eszközzel, ami felnagyítja a távoli 
objektumot. Ezen kívül egyéb semmi nem igaz: nincs szükség vagyonokat érő berende-
zésekre, csillagvizsgálóra, űrhajóra, vagy egyéb elérhetetlen eszközre. Viszonylag egysze-
rű, amatőrök által elérhető árú felszereléssel figyelemreméltó eredményeket tudunk 
produkálni, megfelelő tanulással, ügyességgel és kitartással akár tudományos felfedezé-
seket is tehetünk. 

A mély-ég fotózás alapvető kellékei az optika, a képrögzítő észköz és az égbolt kö-
vetését szolgáló mechanika, amit régebb óragépként említettek, manapság monturának 
neveznek. 
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Asztrofotózásra általában kiváló minőségű optikákat ér-
demes használni, melyek minden kromatikus és szférikus 
aberrációtól mentesek, ez fokozottan érvényes a mély-ég fo-
tózására használt lencsékre. A fényképezőgépekhez forgal-
mazott teleobjektívek közül az apokromát lencséket hasz-
náljuk ilyen célokra, a fókuszhossz mindig a fotózni kívánt 
objektum látszólagos méretétől függ. Erre a célra használt 
teleobjektívek fókuszhossza általában 100-500 mm között 
változik. Ha ennél hosszabb fókuszra van szükségünk, cél-
szerű távcsövet választanunk. A távcsövek közül elsősorban 
a tükrös távcsövek vagy reflektorok jönnek számításba, mi-
vel jobb minőségű képet szolgáltatnak elérhető áron. A len-
csés távcsövek vagy refraktorok közül asztrofotózásra csa-
kis az apokromát minőségűeket használhatjuk, ezek kis át-
mérőjű és rövidebb fókuszú távcsövek, melyek drágábbak tükrös társaiknál. A lencsék 
és tükrök kombinációjából álló, úgynevezett katadioptrikus távcsövek a mélyég-fotózás 
hosszú fókuszú bajnokai, képminőségben és árban is. 

A képrögzítő eszköz az asztrofotósok körében általában cserélhető objektíves tü-
körreflexes fényképezőgépet jelent, közismert nevükön DSLR fényképezőgépek. Ezek a 
gépek számtalan előnnyel bírnak: önállóan működnek, könnyen kezelhetők, sok minden 
egyébre is felhasználhatók asztrofotózáson kívül. Ezzel szemben az asztronómiai CCD 
kamerák működtetéséhez számítógép szükséges, egyébre nem használhatók, viszont ki-
sebb a képzajuk és szélesebb spektrumban „látnak‖. 

Az égbolt követését biztosító mechanika, leggyakrabban használt nevén ekvatoriális 
montura, a mély-ég fotózás következő elengedhetetlen kelléke. A montura segítségével 
a képfelvevő rendszerünket hosszú időn keresztül a célobjektumon tudjuk tartani nagy 
pontossággal. A montura egyik legfontosabb paramétere a teherbírása, azaz mekkora 
tömegű felszerelést – távcsövet, képrögzítőt és egyéb tartozékokat – képes pontosan 
mozgatni. A nagyobb teherbírású monturák általában nagyobb pontossággal működnek. 
Az amatőr csillagász legnagyobb és talán legfontosabb befektetése a montura, árban és 
fontosságban egyaránt. 

Mivel roppant alacsony felületi fényességgel rendelkező objektumokat fotózunk 
távcsövünkön keresztül, az asztrofotók készítése során nagyon nagy érzékenységen na-
gyon hosszú expozíciós időket alkalmazunk, ezért fotóinkon sok lesz a digitális képzaj. 
Ezt úgy küszöböljük ki, hogy nagyon sok képkockát készítünk – több tucatot, eseten-
ként akár több százat is –, melyeket speciálisan asztrofotók feldolgozására készített 
programokkal dolgozunk fel. Ezért a digitális utómunka mindig nagy hangsúlyt kap az 
asztrofotózásban. 

Naprendszer objektumainak fotózása 

A Nap, Hold, bolygók, üstökösök fotózása külön kategóriát képez az asztrofotón 
belül, mivel nagyon nagy felületi fényességű objektumokról van szó, ugyanakkor a meg-
örökítendő részletek legtöbbször nagyon kis látszólagos átmérővel rendelkeznek, vagyis 
a téma nagyon kicsi és nagyon fényes.  
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Naprendszerünk égitesteinek 
fotózása mindig nagyon fontos 
asztrofotós műfaj, ugyanakkor 
nagy történelmi hagyományai is 
vannak. Asztrofotósok körében 
igen népszerű, mert új üstökösök 
vagy új aszteroidák felfedezése tu-
dományos hírnevet és elismerést 
jelent, nem ritkán az új objektumot 
felfedezőjéről nevezik el.  

 
 

Lovejoy-üstökös Hold – Jupiter 

A Hold részleteinek megörökítése a folyamatosan változó megvilágítási viszonyok 
között szintén nagyon izgalmas műfaj, ez egymagában olyan asztrofotós célpont, amely-
re sok fotós kizárólagosan berendezkedik, mást nem is fotóz szinte soha. A Nap fotó-
zása talán az egyik legnagyobb kihívás az asztrofotózáson belül, mivel mind felszerelés-
ben, mind tudásban nagyon sokat követel meg művelőjétől. 

Tekintetbe véve a fotózott objektumok jellegzetességeit, a Naprendszer objektuma-
inak fotózása speciális műszereket igényel. Mivel kis látszólagos átmérőjű a téma, hosz-
szú fókuszú távcsövekre van szükségünk, ami minél hosszabb, annál jobb, mivel a fó-
kuszhosszal arányosan nő a nagyítás. Amatőrök számára erre a célra elsősorban a 
katadioptrikus távcsövek felelnek meg, melyek amúgy is hosszú fókuszát speciális len-
csékkel tovább nyújtjuk. Képrögzítő eszközként itt általában asztronómiai CCD kame-
rákat, vagy egyszerűbb esetben csillagászati webkamárákat használnak. A Nap fotózásá-
hoz mindig speciális szűrőkre van szükség, ezek közül csak az intenzitás-szűrő beszer-
zése ajánlott kezdőknek. A speciális emissziós-színkép szűrők – H-alfa, Ca-K, OIII, S - 
roppant drága tudományos eszközök, melyek beszerzése nem igazán amatőr feladat, ér-
tékük sokszorosan meghaladja az amatőr asztrofotós teljes felszerelésének értékét. 

A bolygók, Nap, Hold részleteinek megörökítése speciális módszertant követ: általában 
nem is fotózzuk őket, hanem rövid videókat készítünk, melyeket a már említett asztronómiai 
szoftverekkel képkockánként dolgozunk fel, a feldolgozás lényegében átlagolást jelent itt. Az 
átlagolt képkockák száma itt sok száz, esetenként az egy-két ezret is elérheti. 

 
Dr. Münzlinger Attila 

 

A labdarúgás fizikája 

IV. rész 

A labdák ferde ütközése 

Labdarúgó mérkőzésen gyakran előforduló jelenet, hogy a szöktetett játékos a biz-
tonság kedvéért még arra vár, hogy a labda egyet pattanjon, s csak azután próbálja leke-
zelni. A lepattanó labda azonban a játékost becsapva furcsa lapos ívben, szinte felgyor-
sulva pattan tovább, s már nem is érhető el. A jelenség magyarázatához a ferde ütközés 
fizikáját kell megértenünk. 

Forgás nélkül ütköző labdák 

A 14. ábra az ideálisan sima falba, forgás nélkül beleütköző labda sebességviszonyait mu-
tatja. Minthogy a sima fal csak a síkjára merőleges erőt fejthet ki, a labda sebességének fallal 




